ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні вченої ради НАКККІМ
Пр. №1 від _______________ 2015 р.
Ректор________проф. В.Г.Чернець
План
науково-дослідної (творчої) роботи
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2015 рік
1. Організація та проведення наукових конференцій професорсько-викладацького
складу (міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських, академічних,
інститутських, кафедральних тощо).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема конференції

Відповідальні

V Всеукраїнська науковопрактичної конференція «Сучасна
безперервна інформаційнобібліотечна освіта: нові вимоги».
Тематична майстерня «Навчальна
діяльність з проблеми «Сучасна
бібліотека: нові виклики та
загрози»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Наукова комунікація
в цифрову епоху» (спільно з
НАУКМА )

Інститут
післядипломної
освіти,
кафедра
бібліотекознавства та
інформаційних
комунікацій
Шевченко І.О.
Інститут
післядипломної
освіти,
кафедра
бібліотекознавства та
інформаційних
комунікацій
Шевченко І.О.
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
української та
іноземних мов,
Шевченко І.О.,
Сафонова І.Г.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Демещенко В.В.
Вантух М.М.

Міжнародна науково-практична
конференція «Концептуальна
парадигма творчості Тараса
Шевченка: філософський,
лінгвістичний, історичний і
мистецтвознавчий контексти»
проводила кафедра академії.
Всеукраїнська науково-практична
конференція по проблемі
українського народно-сценічного
танцю на сучасному етапі
(Національна хореографічна спілка
України)
ІІІ Міжнародна науково-творча
конференція «Культурномистецька освіта як складова
художнього простору ХХІ
століття»
Всеукраїнська науково-теоретична

Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства
Демещенко В.В.,
Шульгіна В.Д.
Інститут

Дата проведення
18 - 21 лютого
2015 р.

10-12 березня
2015 р.

26-27 березня
2015 р.

Березень-квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.

16-17 квітня

7.

8.

9.

конференція «Соціокультурна
трансформація суспільства:
інтеграція України в європейський
простір» присвячена пам’яті
доктора філософських наук,
професора О.М.Семашка
Восьма Міжнародна науковотворча конференція «Культурномистецьке середовище: творчість та
технології»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Особливості роботи
хореографа в сучасному
соціокультурному просторі»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Шляхи розвитку
культури в сучасному
соціокультурному просторі
України»

10.
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Культурна спадщина
України: аспекти соціокультурного
розвитку»
11.

Міжнародна науково-практична
конференція «Діалог культур
Україна – Греція: сучасний стан та
перспективи розвитку»

12.

Міжнародна науково-теоретична
конференція «Державне
управління соціально-культурним
розвитком суспільства в умовах
світових глобалізаційних процесів»

13.

Міжнародна науково-практична
конференція «Глобалізація та
національні проблеми управління
сферою культури і мистецтв в
умовах постіндустріального

післядипломної
освіти,
кафедра суспільних
наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Демещенко В.В.,
Брайченко Т.Ф.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Демещенко В.В.,
Забредовський С.Г.
Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології та
інноваційномистецьких проектів,
Науково-дослідний
центр з актуальних
проблем культури,
Коваленко О.М.,
Герчанівська П.Е.,
Жукова Н.О.
Інститут
післядипломної
освіти,
кафедра суспільних
наук, Чечель О.М.,
Карпов В.В.
Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології та
інноваційномистецьких проектів,
Герчанівська П.Е.,
Терещенко-Кайдан
Л.В.
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
суспільних наук,
Шевченко І.О.
Чечель О.М.
Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту і
економіки

2015 р.

16 квітня
2015 р
Травень
2015 р.
20 травня
2015 р.

4-5 червня
2015 р.

21 вересеня
2015 р.

14-15 жовтня
2015 р.

5-6 листопада 2015

трансформації економіки»

14

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Музейна справа та
освіта в Україні»

№
п/п
1.

Тема конференції

Коваленко О.М.,
Клочко В.П.

Інститут дизайну і
Жовтень-листопад
ландшафтного
2015 р.
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи, кафедра
суспільних наук,
Андресюк Б.П.,
Чечель О.М.
15.
Всеукраїнська науково-практична
Інститут
12-13 листопада
конференція «Музеологічні аспекти післядипломної
2015 р.
охорони культурної
освіти, кафедра
суспільних наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.
16.
Міжнародна науково-практична
Інститут
25-26 листопада
конференція «Індустрія дозвілля в менеджменту,
2015 р.
сучасному світі: теорія, історія,
Кафедра
практика»
менеджменту
соціокультурної
діяльностіі та
зовнішньокультурних
зв’язків
Копієвська О.Р.
17.
Міжнародна науково-практична
Інститут мистецтв,
4-5 грудня
конференція «Діяльність
кафедра режисури
2015 р.
продюсера в культурноДеменщенко В.В.
мистецькому просторі XXI
Браченко Т.Ф.
століття: традиції, концепції,
перспективи»
2. Організація та проведення наукових студентських конференцій міжнародних,
всеукраїнських, регіональних, міжвузівських, академічних, інститутських,
кафедральних тощо).

2.

Щорічна студентська
практична конференція

Відповідальні

науково- Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту та
економіки
Коваленко О.М.
Студентська конференція «Видатні Інститут мистецтв,
особистості в контексті сучасних
кафедра режисури
мистецьких практик», присвячена
Демещенко В.В.,
100-річчю І.К.Карпенка-Карого
Брайченко Т.Ф.

Дата проведення
Березень
2015 р.

31 березня
2015 р.

Студентська
та
аспірантська Інститут
науково-практична конференція
менеджменту,
кафедра
менеджменту
соціокультурної
діяльності та
зовнішньокультурних
зв’язків
Коваленко О.М.
Студентська конференція
Інститут дизайну та
«Композиційні рішення в дизайні» ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Андресюк Б.П.,
Сєдак О.І
Студентська конференція
Інститут дизайну та
«Використання сучасної техніки в
ландшафтного
дизайні»
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами,
Андресюк Б.П.,
Межена Н.Ю
Студентська конференція
Інститут дизайну та
«Концепція художнього твору»
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Андресюк Б.П.,
Сьомка С.В.

3.

4.

5.

6.

Квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.

Вересень
2015 р.

Грудень
2013 р.

3. Підготовка та видання наукових монографій:
№
п/п

Автор
(співавтор) Назва монографії
монографії

1.

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедри рисунку і
живопису
Паславська Л.О.
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
суспільних наук
Гавеля О.М.
Інститут дизайну та
ландшафтного

2.

3.

«Українська керамічна
миска в контексті народної
художньої культури кін. ХІХ
-початку ХХ ст.»
«Культурні цінності
обдарованої особистості:
інтеріоризація в контексті
сучасного українського
суспільства»
Термінологічний словник
«Фарфор-фаянс України.

Кількість
Термін
сторі Друк. видання
нок
арк.
461
20
I квартал
2015 р.

461

20

I квартал
2015 р.

400

20

I квартал
2015 р.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Школьна О. В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Школьна О. В.

Торгові знаки підприємств
галузі»

«Райця, купець, ратман,
ратсгер, інстігатор, інженер,
мурових справ майстер і
«архітектурний художник»
Іван Григорович-Барський:
300-ті роковини генія»

50

2,5

I квартал
2015 р.

Інститут
менеджменту,
кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної
діяльності
Слободяник М.С.,
Добровольська В.В.,
Збанацька О.М.
Інститут
менеджменту,
кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної
діяльності
Слободяник М.С.,
Добровольська В.В.,
Збанацька О.М.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Яковлєв О.В.
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
суспільних наук,
Шевченко І.О.,
Карпов .В.В.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Бєлявіна Н.Д.
Інститут
менеджменту,

«Хрестоматія з
документознавства та
інформаційної діяльності»
Ч.2, вип. 3

400

20

I квартал
2015 р.

«Хрестоматія з
документознавства та
інформаційної діяльності»
Ч.2, вип. 4

400

20

I квартал
2015 р.

«Синергія культурних
ідентичностей в сучасній
Україні»

400

20

I квартал
2015 р.

«Соціологія музейної
справи»

400

20

ІІ квартал

«Концертування як вид
творчої діяльності у
європейських країнах XVIIXVIII ст.»

360

18

Травень
2015 р.

«Мультимедійні технології в
інформаційній сфері»

200

10

Травень
2015 р

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної
діяльності
Саприкін О.А.
Інститут
менеджменту,
кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної
діяльності
Боряк Т.Г.,
Кульчицький С.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Кущ Є.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Станіславська К.І.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Шульгіна В.Д.,
Кравченко А.І.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Кузнєцова І.В.
( у співавторстві)
Інститут
менеджменту
кафедра культурології
та інноваційних
культурномистецьких проектів
Герчанівська П.Е.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Кузнєцова І.В.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Федотова О.О.

«Вилучення продовольства
як інструмент організації
Голодомору»

400

20

ІІІ квартал
2015р.

200

10

ІІІ квартал
2015р.

320

16

250

12,5

ІІІ квартал
2015 р.
ІІІ квартал
2015 р.

«Українська культура ХХІ
століття: дискурси і
дискусії»

180

9

ІІІ квартал
2015 р.

«Глосарій з культурології»
(укр., рос., анг.)

150

7,5

Жовтень
2015 р.

«Професійна етика суб'єкта
культуртрегерської
діяльності»

180

9

.ІV квартал
2015р.

«Історія цензури друкованих
видань»

400

20

IVквартал
2015 р.

«Електромузичний
інструментарій:
культурологічні та
мистецтвознавчі виміри»
«Мистецько-видовищні
форми сучасної культури»
(2-е вид.)
«Культурологічні виміри
камерно-інструментального
мистецтва України (кінець
ХХ – початок ХХІ ст.)»

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
Опанасюк О.П.
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
суспільних наук
Карпов В.В.
Інститут
менеджменту,
кафедра культурології
Шевченко Н.О.
Інститут
менеджменту
кафедра культурології
та інноваційних
культурномистецьких проектів
Терещенко-Кайдан
Л.В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Індутний В.В.

«Інтенціональність у
просторі культури»
(2-е вид.)

500600

25-30

ІV квартал
2015 р.

«Державне управління в
галузі культури України»

368

18,4

ІV квартал
2015 р.

«Календарні системи
Мезоамерики як інтегральна
модель культурної
ретрансляції»
«Грецький та слов’янський
рукописний світ в парадигмі
а особливостях розвитку
духовної культури 17-18
ст.»

320

16

ІV квартал
2015 р.

600

30

ІV квартал
2015 р.

«Оцінка культурних
цінностей»

900

45

Упродовж
року

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Походяща О.Б.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Степурко В. І.

«Український портретний
живопис ХVІІ-ХУІІІ ст.»

300

15

Упродовж
року

«Роль мистецької інтроверсії
у формуванні музичного
мистецтва України другої
половини ХХ – початку ХХІ
століть»
«Концерт як чинник
культурно-мистецького
життя України ХХ – початку
ХХІ століть»
«Елітарне в іменах»

160

8

Упродовж
року

250

12,5

Упродовж
року

250

12,5

Упродовж
року

Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Левко В.І.
Інститут
менеджменту,
Науково-дослідний
центр з актуальних
проблем
культурології
Жукова Н. А.

4. Підготовка та видання науково-методичних матеріалів
№
п/п

Автор
(співавтор)
рекомендацій

1.

Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства,
О. Афоніна,
В. Сорока
Інститут
післядипломної
освіти, кафедра
української та
іноземних мов
Мостова Н.В.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Індутний В.В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Походяща О.Б.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Походяща О.Б.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Походяща О.Б.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,

Назва
«Музичні інтервали»

Лексико-тематичний
словник для студентів
першого та другого курсів з
дисципліни «Іноземна мова
за професійним
спрямуванням (англійська)»
за напрямом підготовки
«Дизайн».

Кількість
Термін
стор Друк.а виконання
інок рк.
32
1,6
Січень
2015

Березень
2015 р.

32

1,6

«Принципи
колекціонування»

10

0,5

І квартал
2015 р.

«Історія російського
мистецтва ХІІІ-ХVІІ ст.»

30

1,5

І квартал
2015 р.

1,5

І квартал
2015 р.

«Історія російського
мистецтва ХVІІ – ХІХ ст.»

30

«Історія українського
мистецтва ХХ ст.»

30

1,5

І квартал
2015 р.

«Іконографія»

28

1,4

І квартал
2015 р.

кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Походяща О.Б.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи
Платонов Б.О.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра рисунку і
живопису
Кравченко Н.І.,
Костенко О.Ю.

8.

9.

«Колекціонування культурних 120
цінностей»

6
І квартал
2015р.

«Словник термінів
дизайнера»

Упродовж
року
28

1,4

5. Участь у НДР за держбюджетною (госпдоговірною, ініціативною) тематикою:
№
п/п
1.

Тема
«Парадигма мінімалізму у
просторово-часових вимірах
музичної культури постмодерну»

2.

«Роль музеїв у культурному
просторі України: стан, проблеми,
перспективи».

3.

«Еволюція танцювального руху
протягом ХХ ст.»

4.

«Теоретичні та практичні аспекти
розвитку мистецтва книги в Україні
XX – початку XXI ст. (на основі
дослідження фахової підготовки
художників-графіків)»

5.

«Мистецтвознавча експертиза
української порцеляни кін. ХІХпоч. ХХ ст.»

6.

«Традиції та новаторство

Відповідальні
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Сєрова О.Ю.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії,
історії культури і
музикознавства
Шман С.Ю.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Климчук Л.М.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва
кафедри
мистецтвознавства
та експертизи
Нестеренко П. В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедри
мистецтвознавства
та експертизи
Ревенок Н.М.
Інститут мистецтв,

Дата виконання
Січень
2015 р.
Квітень
2015 р.

І-ІІ квартал
2015 р.
Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

балетмейстерської творчості
Вантуха М.М.»
«Взаємодія хореографії та спорту у
пластичному мистецтві кінця ІХ
початку ХХ століття»
«Реформа Вірського П.П. та її вплив
на подальший розвиток української
народно-сценічної хореографії»
Основні моделі європейського
авторського кіно ( друга половина
ХХ - початок ХХІ ст.)
«Форми театрально-видовищного
мистецтва в сучасних молодіжних
субкультурах»
«Режисура театралізованого
фольклорного дійства в сучасному
етнокультурному просторі»
«Роль мистецької інтроверсії у
формуванні музичного мистецтва
України другої половини ХХ –
початку ХХІ століть»
«Концерт як чинник культурномистецького життя України ХХ –
початку ХХІ століть»

14.

«Мистецькі фестивалі в
соціокультурному просторі малих і
середніх міст сучасної України»

15.

«Сакральний вимір
східнослов’янської духовної
пісенності XVІ – XXІ століть»

16.

«Феномен «подвійного кодування»
в українській художній культурі
кінця ХХ – початку XXІ ст..»

17.

«Камерно-інструментальне
мистецтво Одеси в культурному
просторі України кінця ХХ –
початку ХХІ століття»
«Україна у глобалізаційних
процесах сучасності»

18.

19.

Державне регулювання музейної
справи у контексті регіональної

кафедра хореографії
Корисько Н.М.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Шалапа С.В.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Гуров В.Б.
Інститут мистецтв
кафедра режисури
Погребняк Г.П.
Інститут мистецтв
кафедра режисури
Кратко Ю.В.
Інститут мистецтв
кафедра режисури
ст.викладач
Маковець І.М.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Степурко В.І.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Левко В.І.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Сичова О.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії,
історії культури та
музикознавства
Зосім О.Л.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії,
історії культури та
музикознавства
Афоніна О.С.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Кравченко А.І.
Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту та
економіки,
Клочко В.П.
Інститут мистецтв,
кафедра теорії,

Упродовж року
Упродовж року

Упродовж року
Упродовж року

Упродовж року
Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Листопад
2015 р.

культурної політики

історії культури і
музикознавства
Шман С.Ю.
20.
Реконструкція парку «Наталка»
Інститут дизайну та
м. Київ
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
ландшафтної
архітектури
Кравченко Л.І.
6. Організація та проведення наукових семінарів та майстер-класів:
№
п/п
1.

Тема семінару

Відповідальні
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Климчук Л.М.

2.

Семінари та майстер-клас з технік
сучасного танцю та методу
інтегрального підходу до побудови
хореографічного твору
Науково-методичні семінари та
майстер-клас з українського
народно-сценічного танцю
Науково-методичні семінари
Національної хореографічної спілки
України
Значення музики в творчості
дизайнера

Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Шкориненко В.О.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Вантух М.М.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
ландшафтної
архітектури
Жирнов А.Д.
Майстер-клас з «Теорії та методики Інститут мистецтв,
викладання латиноамериканського
кафедра хореографії
бального танцю»
Богданова М.В.
Майстер-клас з «Теорії та методики Інститут мистецтв,
викладання латиноамериканського
кафедра хореографії
бального танцю»
Богданова М.В.
Майстер-клас з «Теорії та методики Інститут мистецтв,
викладання європейського бального кафедра хореографії
танцю»
Савченко Л.О.
Майстер-клас з «Теорії та методики Інститут мистецтв,
викладання європейського бального кафедра хореографії
танцю»
Яцук М.С.
Науковий семінар для аспірантів
Інститут
«Напрями дослідження по
менеджменту,
спеціальності 08.00.04 – «Економіка кафедра
та управління підприємствами»
менеджменту та
економіки
Клочко В.П.
Семінар «»Економічний потенціал: Інститут
характеристика складових
менеджменту,
кафедра

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

25 грудня
2015 р.

Дата проведення
1 раз на два місяці

1 раз в квартал
1 раз в квартал
І квартал
2015 р.

І-ІІ квартал
2015 р.
І-ІІ квартал
2015 р.
І-ІІ квартал
2015 р.
Лютий
2015 р.
Лютий-травень
2015 р.

Березень
2015 р.

11.

Семінар «МІА-2015-дизайн
інтер’єру»

12.

Майстер-клас з «Історикопобутового танцю» на базі
Канівського коледжу культури і
мистецтв

13.

Семінар «Основні тенденції
сучасного театрального мистецтва»

14.

Семінар «Меблі в інтер’єрі»

15.

Семінар «Проблематика
економічних криз в сучасних
умовах»

16.

Семінар «Режисер та звукорежисер:
Творчий діалог»

17.

Семінар «Культурна політика та
менеджмент соціокультурної
сфери»

18.

Семінар «Деякі аспекти
інвестування в Україні»

19.

Семінар-майстер-клас «Синтез
звука»

20.

Семінар «Режисер і актор. Етапи
роботи над роллю»

менеджменту та
економіки
Джаман М.О.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Межена Н.Ю.
Інститут мистецтв
кафедра хореографії
Корисько Н.М.
Інститут мистецтв
кафедра режисури
Веселовська А.І.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Сьомка С.В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Мартинишин Я.М.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Кужельний О.П.
Інститут
менеджменту
кафедри
менеджменту
соціокультурної
діяльності та
зовнішньокультурних
зв’язків
проф. Монько Т.С.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Кабанов В.Г.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Кущ Є.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури

Березень
2015 р.

Березень
2015 р.

Березень
2015 р.
Квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.
Квітень
2015 р.

Травень
2015р.

Травень
2015р.
Вересень
2015р.

21.

Семінар «Специфіка роботи
режисера в оперному театрі»

22.

Майстер-клас «Особливості
гримерної техніки»

23.

Майстер-клас з сучасного
українського народного танцю

24.

Майстер-клас із спортивного та
сучасного танцю для побудови
хореографічного твору

Зайцев В.П.
Інститут мистецтв
кафедра режисури
Вовкун В.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Косінова О.М.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Гуров В.Б.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Шалапа С.В.

Жовтень
2015р.
Листопад
2015р.
Двічі на рік
Двічі на рік

7. Організація та проведення наукових (творчих) гуртків:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Проблематика (назва) гуртка
Ансамбль
«Колоски»

Відповідальні

народного

танцю Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Коломеєць В.П.
Ансамбль сучасного танцю «Леліо» Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Климчук Л.М.
Ансамбль бального танцю «Грація» Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Богданова М.В.
«Міжнародний
театрально- Інститут
мистецький менеджмент»
менеджменту,
кафедра
менеджменту
соціокультурної
діяльності та
зовнішньокультурних
зв’язків
Єсипенко Р.М.
Дослідники естрадного мистецтва
Інститут мистецтв,
Лекція-концерт «Рок музика»
кафедра естрадного
виконавства
Туріна О.А.
Виготовлення етнографічної ляльки Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Папета О.В.
Дослідники естрадного мистецтва
«Знакові періоди формування
української естради»

Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Туріна О.А.

Дата проведення
Щотижня
Щотижня
Щотижня
1 раз в квартал

Квітень
2015 р.
Квітень
2015 р

Травень
2015р.

8.

Паперова пластика

9.

Науково-методичне товариство для
студентів Інституту післядипломної
освіти

10.

Естрадний театр «Шарж»

11.

Поетичний театр-студія «Слово»

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
РодичкінаО.І
Інститут мистецтв,
кафедра теорії,
історії культури та
музикознавства
Шульгіна В.Д.,
О.Афоніна
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Мухарський Д.О.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Шлемко О.Д.

Вересень
2015 р.

18 жовтня,
28 жовтня,
1 листопада
2015 р.
Упродовж року
Упродовж року

8. Організація та проведення конкурсів наукових робіт студентів і молодих вчених:
№
п/п
1.

Проблематика (назва) конкурсу

Відповідальні

Конкурс наукових робіт студентів

2.

Конкурс дипломних магістерських
робіт

7.

Майстер- клас з Петриківського
розпису

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
ландшафтної
архітектури
Жирнов А.Д.
Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту та
економіки
Шморгун Л.Г.
Інститут дизайну і
ландшафтного
мистецтва,
Андресюк Б.П.,
Лампека М.Г.

3.

Конкурс режисерських та
акторських етюдів до Дня театру

4.

Феномени візуального сприйняття

Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Толубко В.О.,
Сорока І.І.,
Барнич М.М.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,

Дата проведення
І квартал
2015 р.

Лютий-березень
2015 р.

Березень 2015 р.

Березень,
2015р.

Березень
2015 р.

5.

6.

Конкурс абітурієнтів «Читці,
сценаристи» для спеціалізації
«Режисер театралізованих видовищ
та шоу програм», «Актор-ведучий
театралізованих видовищ та шоупрограм»
Особливості функціонування
туристично-рекреаційних
комплексів мікрорегіонів світу

7.

Креативний соціокультурний та
зовнішньо культурний менеджмент

13.

Проведення майстер-класу
викладачів та студентів академії в
Остерському коледжі будівництва
та дизайну
Конкурс випускних робіт

8.

9.

10.

11.

графіки, реклами
Кузуб І.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Брайченко Т.Ф.,
Ященко А.Ф.,
Ніколаєнко В.І.,
Кратко Ю.В.
Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології
Шевченко Н.О.
Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту
соціокультурної
діяльності та
зовнішньокультурних
зв’язків
Головач Н.М.
Врублевська В.Б.

Інститут дизайну і
ландшафтного
мистецтв,
Андресюк Б.П.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Кущ М.В.
Конкурс на кращий реферат з
Інститут дизайну та
мистецтвознавства
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства
та експертизи
Конкурс на краще музично-шумове Інститут мистецтв
оформлення студентських вистав
кафедра режисури
Козлін. В.Й.,
Папченко В.П.,
Дьяченко В.В.
Конкурс навчально-методичних
Інститут мистецтв,
робіт «Творчий підхід у мистецькій кафедра теорії,
освіті»
історії культури та
музикознавства
Шульгіна В.Д.,
Афоніна О.С.,
Зосім О.Л.,

25-26 квітня
2015р.

Травень
2015 р.

Травень
2015 р.

Травень-червень
2015 р.
Червень
2015 р.

Жовтень
2015 р.

Жовтень-листопад
2015 р.

Грудень
2015р.

Редя В.Я.,
Федотова О.О.

9. Організація та проведення студентських наукових олімпіад з навчальних дисциплін:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Назва дисципліни

Відповідальні

Олімпіада з менеджменту

Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту та
економіки,
Кирилюк Є.М.
Історія театру ( в межах фестивалю Інститут мистецтв,
«Театральна весна в НАКККІМкафедра режисури
2015)
Зайцев В.П.,
Шлемко О.Д.
Кратко Ю.В.
Олімпіада НАКККіМ – творчий Інститут мистецтв,
конкурс
абітурієнтів
кафедри кафедра хореографії
хореографії
«Здібні, талановиті, Вантух М.М.
молоді!»
Корисько Н.М.
Нечитайло В.С.
Шалапа С.В.
З курсів «Міжнародне культурне
Інститут
співробітництво», «Управління
менеджменту,
проектами в СКС»
кафедра
менеджменту
соціокультурної
діяльності та
зовнішньокультурних
зв’язків
Скнарь В.К.
Врублевська В.Б.
Індустрія туризму. Краєзнавство
Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології та
інноваційномистецьких проектів
Шевченко Н.О.
Філіна Т.В.

6.

Дизайн меблів в інтер’єрі

7.

Історія кіно, радіо, телебачення

Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Сьомка С.В.
Інститут мистецтв,

Дата проведення
Березень
2015 р.

27 березня
2015р.
25 квітня
2015 р.

Травень
2015 р.

Травень
2015 р.

Травень
2015 р.

10 вересня

(до всеукраїнського Дня кіно)

кафедра режисури
Погребняк Г.П.,
Жуковін О.В.,
Матушенко В.Б.

8.

Музика ХХ століття
(до Міжнародного Дня музики)

9.

Сучасне освітлення в інтер’єрі

10.

Нарисна геометрія

11.

Історія та теорія естрадного
мистецтва

12.

Виконавська фортепіанна
майстерність

Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Брайченко Т.Ф,
Мухарський Д.О.,
Косінова О.М.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Сергейчук О.В.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Коваль Ю.А.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Туріна О.А.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Туріна О.А

2015 р.

1 жовтня
2015 р.

Листопад
2015 р.

Грудень
2015 р.

2015 р.

2015 р.

10. Організація та проведення студентських наукових олімпіад зі спеціальностей:
№
п/п
1.

Назва спеціальності

Відповідальні

Менеджери індустрії дозвілля

2.

Менеджери зовнішньо-культурної
діяльності

3.

Дизайн інтер’єру освітлення

Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології та
інноваційномистецьких проектів
Шевченко Н.О.
Інститут
менеджменту,
кафедра
культурології та
інноваційномистецьких проектів
Шевченко Н.О.
Інститут дизайну та
ландшафтного

Дата проведення
Березень
2015 р.

Березень
2015 р.

Березень
2015 р.

4.

Київська міська студентська
олімпіаді зі спеціальності
«Діловодство»

5.

Театральне мистецтво, режисер
театралізованих видовищ та шоупрограм

6.

Театральне мистецтво, акторведучий театралізованих видовищ
та шоу-програм

7.

Театральне мистецтво,
звукорежисер-дизайнер
мультимедіа

8.

Історія та теорія естрадного
мистецтва

мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Кущ О.М.,
Сергейчук О.В.
Інститут
менеджменту,
кафедра
документознавства
та інформаційноаналітичної
діяльності
Слободяник М.С.
Добровольська В.В.
Збанацька О.М.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Сорока І.І.,
Брайченко Т.Ф.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Барнич М.М.,
Кратко Ю.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Демещенко В.В.,
Грищенко В.І.,
Кущ Є.В.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Туріна О.А

Травень
2015 р.

19 травня
2015 р.
2 листопада
2015 р.
3 грудня
2015 р.

Упродовж року

11.Організація та проведення загальноінститутських конкурсів:
№
п/п
1.

Назва конкурсу

Відповідальні

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Весняна рапсодія»

2.

«День відкритих дверей»

3.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс

Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Захарченко В.С.,
Захарченко Г.Я.,
Левко В.І.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Корисько Н.М.,
Богданова М.В.,
Климчук Л.М.,
Нечитайло В.С.,
Савченко Л.О.
Інститут мистецтв,

Дата проведення
Березень
2015 р.

Березень,
грудень
2015 р.

Травень

«Перлини України»

4.

Конкурс студентських робіт
«Кращий постановник року»

5.

Кращий дизайнер

6.

«Урочисте вручення дипломів
випускникам НАКККіМ»

7.

Конкурс студентських робіт на
звання « Надія сцени»

8.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Первоцвіт-Надія»

9.

«Посвята у студенти НАКККіМ»

10.

Конкурс на кращий реферат з
мистецтвознавства

11.

Конкурс «Кращий студент року»

12.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Різдвяний зорепад»

кафедра естрадного
виконавства
Захарченко В.С.,
Захарченко Г.Я.,
Левко В.І.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Камін В.О.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Кущ М.В.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії
Корисько Н.М.,
Богданова М.В.,
Климчук Л.М.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Зайцев В.П.,
Ніколаєнко В.І.,
Ященко В.Ф.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Захарченко В.С.,
Захарченко Г.Я.,
Левко В.І.
Інститут мистецтв,
кафедра хореографії,
Корисько Н.М.,
Богданова М.В.,
Климчук Л.М.,
Коломеєць В.П.
Інститут дизайну та
ландшафтного
мистецтва, кафедра
мистецтвознавства
та експертизи
Андресюк Б.П.,
Індутний В.В.
Інститут мистецтв,
кафедра режисури
Кратко Ю.В.,
Матушенко В.Б.,
Дьяченко В.В.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Захарченко В.С.,

2015 р.

Травень
2015 р.
Червень
2015 р.

Червень
2015 р.

8-12 червня
2015 р.

Жовтень
2015 р.

Жовтень
2015 р.

Жовтень
2015 р.

22-24 грудня
2015 р.

Грудень
2015 р.

13.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Захарченко Г.Я.,
Левко В.І.
Конкурс хореографічних мініатюр
Інститут мистецтв,
Квітень
кафедра хореографії
2015 р.
Климчук Л.М.
12. Підготовка студентів до участі у Міжнародних та всеукраїнських олімпіадах,
конкурсах, виставках, концертах, фестивалях тощо.
Назва конкурсу

Відповідальні

Міжнародний фестиваль Й.Штрауса Інститут мистецтв,
(Іспанія): ансамбль бального танцю кафедра хореографії
Богданова М.В.
Конкурс дипломних проектів з
Інститут дизайну та
ландшафтного дизайну
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
ландшафтної
архітектури
Кравченко Л.І.
ІІІ Міжнародний фестиваль
Інститут мистецтв,
театральних шкіл «Натхнення»
кафедра режисури
Шлемко О.Д.
Творчість як життєва стратегія
Інститут мистецтв,
особистості і суспільства в глобалізокафедра естрадного
ваному світі. Науковий круглий стіл
виконавства
присвячений пам’яті видатного вченого Туріна О.А.
– філософа, соціолога, культуролога,
українознавця, доктора філософ. наук,
проф. Семашка О.М.
Фестиваль дизайну -2015
Інституту дизайну і
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Кущ О.М.,
Бусуйок І.П.
Підготувати студентів до участі у
Інститут дизайну та
Всеукраїнському конкурсі «Україна ландшафтного
квітуча -2015»
мистецтва,
кафедра
ландшафтної
архітектури
Жирнов А.Д.
Всеукраїнський конкурс науковоІнститут мистецтв,
методичних та творчих робіт
кафедра теорії,
історії культури та
музикознавства
Шульгіна В.Д.,
Афоніна О.С.
ІV Міжнародний студентський
Інститут мистецтв

Дата проведення
Січень
2015 р.
Березень
2015 р.

26 березня-2 квітня
2015 р.
16-17 квітня
2015 р.

Квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.

Квітень
2015 р.

22 квітня

9.

10.

театральний фестиваль «Катарсис:
Європейський вибір».
Підготовка студентів до участі у
Всеукраїнському конкурсі

Звітний концерт кафедри
естрадного виконавства

кафедра режисури
Кратко Ю.В.
Інститут
менеджменту,
кафедра
менеджменту та
економіки,
Коваленко О.М.
Інститут мистецтв,
кафедра естрадного
виконавства
Захарченко Г.Я.

2015 р.
Травень
2015 р

Травень-червень,
2015 р.

Проректор з наукової роботи і
міжнародних зв’язків

С.Х.Литвин

